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Издание на Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров”

Скъпи читатели на вестник
" Богоровски гимназист",
По случай предстоящите празници ,
редакцията на вестника
Ви пожелава весело изкарване,
много здраве, усмивки и
положителни емоции.
Великден

Великден е един от найсветлите
празници
в
православния календар. Това
е
денят,
в
който
християните
празнуват

възкресението
на
своя
Господ
Исус
Христос.
Божият Син, който със
смъртта
си
изкупил
греховете на човечеството,
а с възкресението си дал
надежда за живот след
смъртта.

Великденски заек

Този символ
също е отпреди разпространението
на
християнската
Всяка година Възкресение- религия.
то се пада на различна дата.
З а е к ъ т
Източната
православна
църква
се
съобразява
с традиционно се
юлианския, а католическата с свързва с плодородието и
григорианския календар. Също изобилието, а в древните
така Великден не трябва да се ритуали и вярвания - и с
празнува преди еврейската луната и нейните цикли.
Пасха.
Съществува легенда, според
Някои от традициите са която великден-ският заек
доста
променени
и някога бил голяма красива
позабравени в днешно време, птица, принадлежаща на една
но християните са запазили
богиня.
Веднъж
тя
я
най-хубавото от празника.
Това
са
традицията
с превърнала в див заек и, тъй
боядисването на яйцата и като той все още е птица по
приготвянето на специална душа, продължава да прави
гнезда и да ги пълни с яйца.
трапеза.
Като един от най-големите
и важни за християните
празници, Великден е свързан с
множество
обичаи
и
подготовка за празника.
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Лазаров ден
Празнува се в събота, на 8-ия ден преди Великден, на деня на Св. Лазар. На
Лазаровден се откъсват зелени върбови клонки, които ще красят вратите
на следващия ден - Връбница (Цветница). Младите жени набират цветя за
венците, които ще оплетат за празника Цветница.Момите, наричани
лазарки се събират в дома на една от тях. След това пременени в
традиционни фолклорни носии, обикалят къщите из селото, пеят обредни
лазарски песни и благославят за здраве, щастие и берекет. Стопанинът на
дома ги дарява с яйца, плодове и дребни подаръци. В миналото, на Лазаровден
момците от селото са поисквали ръката на своята избраница. Празникът
носи пролетно настроение и се очаква с нетърпение,както от
участничките, така и от жителите и гостите на селата и градовете. По друг стар български обичай
на този ден младите девойки пускат изплетените от тях венци в реката. Така символично те
изразяват своето желание да се задомят. Ако венецът се улови от момък, той ще я поиска за жена.
Пускайки венците във водата, момите пеят и се надяват венците им да бъдат уловени от момъка,
когото те харесват. Този обичай се нарича лазаруване, а момите лазарки.
Цветница
Цветница е последният голям църковен
празник преди Великден. Той винаги е в
неделя.Традицията
го
свързва
с
тържественото посрещане на Исус
Христос в Йерусалим с палмови клонки,
възславян като Месиански цар. Той влиза в
града на магаренце и е приветстван от
хората с "Осанна", задето е възкресил Лазар
предния ден - в събота. Тържествено
посрещнат в Йерусалим на Цветница, той
доброволно върви стъпка по стъпка към
предначертания край на земния си живот.

Страстна седмица
Страстната седмица
е цялата седмица преди
Великден. Тя символизира
последните
дни
на
Христос преминали в
страдания и болка. Всеки
ден се нарича "велик" и в
църквите се извършват
специални служби.
Велики понеделник е
денят, в който Христос
влиза в Йерусалимския храм, който е пълен с търговци,
разгневява се и ги пропъжда, защото храмът е място за
молитви, а не за търговия.
На Велики вторник Христос проповядва в храма и дава
своите последни нравствени наставления. Разказва
притчата за десетте мъдри девици и притчата за
талантите. В този ден той изрича пророчества за съдбата
на Йерусалим.

На този ден на службата в храмовете
християните държат в ръцете си осветени
върбови клонки, които заменят палмовите
клонки - сякаш отново посрещат своя
Спасител. Свещеници осветяват клонките
и цветята, донесени от вярващите. След
богослужението християните отнасят
осветените върбови клонки в домовете си за
здраве и предпазване от болести и зло.
Обикновено от тях се увиват венци, които
се окачват над прага на къщата или над
домашния олтар.

Велика сряда е денят, в който се провежда Тайната вечеря
на Христос с Апостолите, на която той им казва, че един от
тях ще го предаде. И наистина същата вечер Юда го предава.
На Велики четвъртък се произнася смъртната присъда на
Божия син.
Велики петък е денят на Христовите страдания. Денят,
в който той смирено приема смъртта, за да изкупи
греховете на цялото човечество.
На Велика събота майката на Исус, Света Богородица го
оплаква заедно с няколко жени, носещи миро. Исус е погребан,
а гроба му запечатан и пред него е поставена стража.
В неделя на Великден Христос възкръснал, за да върне
надеждата у хората.
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Великденски яйца
Не е ясно кога точно е
възникнал обичая с боядисването
на яйцата, но е един от найразпространените, запазили се и
до днес. Той е любим на децата,
защото могат да помагат в
украсяването и боядисването. На
Великден борбата с яйца и
обявяването на "боряка" - найсилното яйце, също е една от
семейните
традиции,
изпълнявани на празника.
Смята се, че ритуалите
свързани с яйцата и украсяването
им, символизират раждането на
живота. Историческите данни
сочат, че яйца са се боядисвали и
подарявали още в древните
цивилизации.
Евреите имали обичай, когато
отивали на гости да носят на
домакина подарък. Когато гостът
бил беден той подарявал едно
яйце. Този обичай се пренесъл при

Обредни хлябове за Великден

християните, когато Мария
Магдалена отишла при римския
император и му подарила червено
яйце, като символ на Христовата
кръв.
Днес боядисваме и украсяваме
яйцата за Великден на Велики
четвъртък. Първото яйце винаги
се боядисва в червено, като символ
на
кръвта
на
Христос.
Останалите яйца боядисваме в
любимите си цветове и ги
декорираме
според
нашето
въображение.

Обредните хлябове са неотменна
част от традициите на Великден.
Обикновено се правят в кръгла
форма и се украсяват с
плетеници, като в средата им се
слага червено яйце. В България по
традиция се замесват в
четвъртъка преди Великден. Една
от тези пити се прави сладка и
това е великденският козунак. За
първи път козунак се приготвя
през 17 век във Франция. В Италия
също имат вид козунак по същия
повод - той може да изтрае цели 6
месеца.

Какво е за мен Великден?
Мария: За мен Великден е свят празник, на който се
чества възкресението на Исус Христос и по този повод
всички да се съберат.
Дарена: Велик ден за мен е забавен и приятен
празник. На него се събираме цялото
семейство и се борим с яйца. Така
разбираме кой ще бъде най-здрав през
годината. Това е чудесен повод да
отпразнуваме религиозната част от
празника - Възкресението на Исус
Христос и същевременно да разпуснем
между натоварените учебни дни
Мариета: За мен Великден е един
от
най-светите
християнски
празници, в които се чества
Възкресението на Исус Христос. За този ден се
боядисват яйца, като първото трябва да е червено. С
него се правят кръстчета на челото и бузите на
децата за здраве. След като се събере цялото
семейство, започва борбата с яйца.
Иванина: За мен Великден е много вълнуващ празник.
Щастлива съм, когато аз и моето семейство
боядисваме великденските яйца. Всеки Великден аз и
моята майка приготвяме вкусен козунак.
Надежда: За мен Великден е много свят празник. На
него честваме Възкресението на Исус Христос. Винаги
на този празник аз и моето семейство се събираме
вкъщи и се борим с яйца. Аз много обичам козунаците на
баба и за това всяка година ги приготвям заедно с нея.
За мен това е един от най-любимите християнски
празници.

Божана: Великден е един прекрасен повод за моето
семейство да се съберем всички заедно. В съботната
сутрин децата в семейството боядисваме и украсяваме
яйца, докато баба прави вкусни козунаци. Първото яйце
винаги е червено и го боядисва найвъзрастният в семейството дядо ми. С това първо яйце, той
прави кръст на челото на всеки
от нашето семейство. В неделя
всички сядаме на отрупаните с
вкусни ястия маса и се чукаме с
яйца.
Георги: Великден е найсвещеният християнски празник ,
в който се чества възкресението
на нашия Бог Иисус Христос. Този празник се празнува
винаги в неделя и на него се чукаме с боядисани яйца. По
традиция те се боядисват в четвъртък или събота,
като първото е в червен цвят. То се запазва до
следващия Великден и така носи живот и здраве на
цялото семейство.
Луиза: Великден е най-големият християнски
празник и се празнува три последователни дни.
Символизира възкресението на Христос. По традиция
се боядисват яйца в четвъртък или събота, като
първото яйце винаги е червено. Също така се яде козунак
и се ходи на църква. В моето семейство винаги
боядисваме и украсяваме яйцата в събота. В неделя
сутринта всички сядаме на масата, чукаме се с яйца и
се поздравяваме с "Христос Воскресе" и " Воистина
Воскресе".
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Вицове
В час по география:
- Някой знае ли къде се намира
река Осъм?
Всички се споглеждат, само
русото Наде вдига ръчичка:
- До река Седем!
JJJ

Учителката по биология:
- Къртицата всеки ден изяжда
храна, равна на собственото й
тегло!
Иванчо пита:
- А къртицата откъде знае колко
точно тежи?
JJJ

Иванчо се прибира от училище:
- Мамо, татко, мисля, че няма да
е здравословно да ми видите
бележника...
Отварят и гледат... три
шестици!!! Всички припадат.
- Казах ви, че няма да е
здравословно.

Великден по света

Великден
в
Германия
се
предшества от Страстния петък.
Много немци в този ден ядат риба. В
съботната вечер се пали голям
пасхален огън. Около него се събират
много хора - той е символ на края на
JJJ
зимата и изгаря всички зли помисли.
- Иванчо, как е новата ти
На следващата сутрин цялото
учителка?
семейство се събира на закуска.
Родителите скриват панер със
- Много е набожна!
сладкиши. След закуска те казват на
- ?!?
децата: Великденският заек е
- Изпита ме. Започнах да
донесъл за вас кошница и вие трябва
отговарям, а тя веднага почна да да я намерите. Хлапетата ровят из цялата къща и това е най-веселият
се кръсти и да вика "О, Боже! О,
момент в празничния ден.
Боже!"
В Унгария Великден е съпътстван с интересен обичай - младите
момичета се пръскат с вода или одеколон "лочолкодаш". Яде се пушена
Именици на Цветница:
шунка с яйца и хрян.
В Чехия момичетата пръскам момчетата с вода, за да измият от тях
Ангел, Ангелина, Биляна,
това. което е останало от зимата.
Виолета, Делян(а), Дилян(а),
На Великден американските семейства
обезателно посещават
Елица, Жасмина, Здравко, Ива,
църквата.
Традиционният
обяд
в
Щатите
се
състои
от шунка с ананас,
Иглика, Калин(а), Камелия,
картофи
и
плодова
салата.
Децата
получават
кошничка,
пълна с
Лили, Лилия, Лиляна, Лора,
шоколади
и
бонбони.
Доста
популярна
е
една
игра
пързаляне
на
яйца по
Маргарита, Невена, Ралица,
наклонена
плоскост.
Малчуганите
се
състезават
кой
ще
закара
по-далече
Росен, Росица, Цвета, Цветан,
своето. Най-голямото съревнование обаче става на поляната пред Белия
Цветелин(а), Цветомир(а),
дом. Стотици деца пристигат там с кошници, пълни с шарени яйца.
Цветослав(а), Явор, Ясен и
На Филипините Великден започва със среднощна трапеза, в която
много други.
влизат традиционни местни блюда. Децата вярват, че ще оглушеят, ако
Именници на Великден:
не вземат участие в нея.
Велико, Велика, Величка,
Една от най-необикновените традиции, свързани с яйцата, се среща на
Величко, Вела, Великослав,
остров Тринидад. Там белтъкът се изсипва във вода и по него се
Велко, Велчо, Вельо, Велка,
предсказва бъдещето.
Велимир, Велимира, Велия,
Неколцина жени и мъже са разпъвани на кръст в малкото селце Сан
Въло, Паска, Паскал, Пасо,
Педро Кутуд, намиращо се на час път от столицата на Филипините
Пасуна, Антим, Антима
Манила. Десетки хора пък изтезават телата си в памет на страданията
на Христос. Болезнената процедура се
повтаря от векове на Разпети петък. Всяка
година множество туристи посещават
селцето, за да станат свидетели на
За изданието работиха учениците от Клуба за литература
церемонията. Църквата е против подобни
и публицистика с ръководител Тончо Тончев
ритуали, но жителите на Кутуд вярват, че
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така изкупуват греховете си

